
 
 
 
 

 

 

Empresas italianas de autopeças visam aumentar negócios no Brasil 

 

Nove marcas se apresentam no Pavilhão Italiano da Automec 2015 trazendo 

os mais recentes avanços para a indústria automobilística nacional 

 
Nove empresas italianas participam da 12ª AUTOMEC - Feira Internacional de Autopeças, 

Equipamentos e Serviços, que tem lugar no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, 

de 07 a 11 de abril de 2015. A participação coletiva é organizada pelo ITA – Agência para a 

internacionalização das empresas italianas/Departamento para a Promoção de Intercâmbios da 

Embaixada da Itália.  

De olho no crescente mercado automobilístico brasileiro, cuja frota, de mais de 45 milhões de 

veículos, figura entre as maiores do mundo, as empresas italianas trazem para o evento 

inovações e soluções nas áreas de autopeças e acessórios e buscam identificar parcerias 

estratégicas que permitam incrementar ainda mais a participação no mercado brasileiro de 

autopeças, que no último ano alcançou a cifra de US$ 17,3 bilhões.  

Quarto maior consumidor e quinto maior fabricante de veículos do mundo, o Brasil é 

considerado um dos mercados prioritários para as exportações da indústria italiana de 

autopeças. Neste segmento, com quota de 5,4%, a Itália é o segundo maior fornecedor europeu 

do Brasil. 

Com a qualidade Made in Italy, as empresas trazem na bagagem a tradicional tecnologia de 

ponta e capacidade para atender o mercado automobilístico brasileiro – tanto em grande escala, 

quanto de maneira customizada – em termos de componentes elétricos e eletrônicos para 

veículos, como bobinas de ignição, sensores de ABS, válvulas EGR, válvulas de controle da 

marcha lenta, bombas de combustível e unidades de alimentação, medidores de vazão de ar, 

chaves mecânicas e de painel, interruptores da coluna de direção, motores de arranque e 

alternadores; produtos químicos e equipamentos para a manutenção de sistemas de ar 

condicionado; bicos injetores, válvulas e componentes de injeção para motores a diesel; peças 

para motores, componentes de freio, linhas de transmissão e bombas de água; peças mecânicas 

para chassis como triângulos e braços de suspensão, terminais de direção e outros componentes 

relacionados com os sistemas de direção e suspensão; motores retificados empregados nos 

setores automobilístico, movimentação de terra e ferroviário; engrenagens cilíndricas retas, 

engrenagens cônicas (com dentes retos ou inclinados), conjuntos sincronizadores com 

revestimento de molibdênio ou carbono, eixos impulsores, entre outros. 

 



 
 
 
 

 

 

Pavilhão Italiano na AUTOMEC 2015: ERA; ERRECOM; FRATELLI BOSIO; METELLI; OCAP 

INTERNATIONAL; SPI MOTORI; TAS – Gearbox and Differential Spare Parts; TECNOTRASMISSIONI 

e VITOBELLO RICAMBI. 

 

Perfil Empresas - Pavilhão Italiano na AUTOMEC 2015 

 

ERA - www.eraspares.com 

Especializada na distribuição, em todo o mundo, de elétricos e eletrônicos para veículos. Sua 

gama de produtos inclui bobinas de ignição, sensores, sensores de ABS, válvulas EGR, válvulas 

de controle da marcha lenta, bombas de combustível e unidades de alimentação, medidores de 

vazão de ar, chaves mecânicas e de painel, interruptores da coluna de direção, motores de 

arranque e alternadores. 

 

  
 

 

ERRECOM - www.errecom.it  

Líder na fabricação de produtos químicos e equipamentos para a manutenção de sistemas de ar 

condicionado. 

 

     
 

  



 
 
 
 

 

 

FRATELLI BOSIO - www.bosio-estfb.it  

Fundada em Turim, em 1929, é especializada na fabricação de bicos injetores, válvulas e 

componentes de injeção para motores a diesel. 

     

 

METELLI - www.metellispa.it 

Especializada na fabricação de autopeças para os mercados IAM, OEM e OES. Quatro são as 

linhas de produção: peças para motores, componentes de freio, linhas de transmissões e 

bombas de água. Está presente em 90 países através das marcas Metelli, Graf, Cifam e KWP. 

 

     
 

OCAP INTERNATIONAL - www.ocap.it 

Especializada no desenvolvimento, fabricação e comercialização de uma vasta gama de peças 

mecânicas para chassis: triângulos e braços de suspensão, terminais de direção e outros 

componentes relacionados com os sistemas de direção e suspensão. 

 



 
 
 
 

 

 

SPI MOTORI - www.spimotori.it 

Possui mais de 20 anos de experiência na comercialização de motores retificados empregados 

nos setores automobilístico (Fiat, Iveco e Renault), movimentação de terra (New Holland e Fiat 

Allis) e ferroviário (Alstom e outros). Também comercializa motores diesel novos para veículos 

Iveco e respectivas peças originais, diferenciais e câmbios. 

  
 

 

TAS – Gearbox and Differential Spare Parts - www.tas-spa.com  

Especializada na fabricação e venda de peças de reposição, como engrenagens cilíndricas retas, 

engrenagens cônicas (com dentes retos ou inclinados), conjuntos sincronizadores com 

revestimento de molibdênio ou carbono, eixos impulsores, virabrequins e outros componentes 

utilizados em caixas de câmbio e diferenciais de veículos de passeio, caminhões, ônibus, 

máquinas agrícolas e máquinas de movimentação de terra.  

 

    

 

  



 
 
 
 

 

 

TECNOTRASMISSIONI - www.tecnotrasmissioni.com  

Fundada em 1988 e certificada com a ISO9001, a Tecnotrasmissioni é especializada em caixas 

de marcha para automóveis. Em 1998, tornou-se fornecedora do grupo Fiat, para o qual atua 

como exportadora oficial desse tipo de peças. É líder no mercado italiano e está entre as três 

maiores empresas do segmento na Europa. Possui um vasto estoque de peças novas e 

recondicionadas das mais importantes marcas mundiais. 

   
 

 

VITOBELLO RICAMBI - www.vitobello.it  

Sete mil metros quadrados de armazém, com peças mecânicas novas e recondicionadas, para 

atender às necessidades de retíficas e oficinas mecânicas, oferecendo um serviço focado na 

redução dos custos de revisão e reconstrução de motores e componentes, por meio do emprego 

de peças selecionadas de todas as marcas. 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

Entidade 

ITA – Agência para a internacionalização das empresas italianas/Departamento para a Promoção 

de Intercâmbios da Embaixada da Itália: Órgão do Governo Italiano (www.ice-sanpaolo.com.br) que 

promove o intercâmbio comercial e tecnológico entre a Itália e os demais países, sobretudo no que 

tange às empresas de pequeno e médio porte, seus consórcios de exportação e suas associações. 

Por meio de uma ampla rede de escritórios espalhados pelo mundo, quase sempre instalados nas 

Embaixadas e Consulados dos principais centros econômicos, o ITA garante apoio abrangente às 

empresas italianas que desejam atuar no exterior, identificando oportunidades de negócios, 

fornecendo informações econômicas, legais e mercadológicas, prestando serviços de consultoria e 

realizando um intenso plano de ações promocionais, que incluem a realização de Pavilhões Oficiais 

Italianos em exposições internacionais, a organização de missões de empresários e jornalistas 

estrangeiros à Itália, bem como de italianos ao exterior, a realização de cursos e palestras e o 

desenvolvimento de campanhas publicitárias. 

 

 

SERVIÇO 

Pavilhão Italiano na Automec 2015 

Estande J761 

De 07 a 11 de abril de 2015 

Terça a sexta das 11h às 10h; Sábado das 9h às 17h 

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi - Av. Olavo Fontoura 1.209, São Paulo - SP (Brasil) 

Saiba mais: www.ice-sanpaolo.com.br/automec_2015  

 

Informações à Imprensa/ ICE – Agência para a internacionalização das empresas italianas 

 

RM Press - Comunicação Estratégica   

Silvia Colaianni (11 99982-0317)       silvia.colaianni@rmpress.com.br * imprensa@ice.it  

Claudia Maciel (11 9.9681-2682)       claudia.maciel@rmpress.com.br  

+ 55 11 2950.4820     www.ice.it * www.ice-sanpaolo.com.br 


